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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 18 серпня 2018 року, № 33 (1192)
У міськвиконкомі

23 серпня ц. р. о 19:00 – святковий концерт
Національного заслуженого академічного народного
хору України ім. Г. Верьовки у рамках проекту
Вишгородського міського голови «Шануй своє, шануй
українське» (РБК «Енергетик»)
«Енергетик»)..
Вхід вільний.

Біля витоків

Увага — дитячим
майданчикам
Влас. інф.
16 серпня на черговому засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської
ради було розглянуто низку поточних невідкладних питань.
Передусім, це питання квартирного обліку, переведення особових рахунків на квартири та кімнати тощо. Розглянуто також питання
опікунства, затверджено електронні списки
дітей для вступу до дитсадків з вересня поточного року. Було встановлено режими роботи низки об’єктів торгівлі та сфери послуг.
Члени виконкому затвердили норми на
вивезення твердих побутових відходів КП
«Управляюча компанія», надали дозволи на
проведення благоустрою та влаштування
спортивного і дитячого майданчиків, корту,
погодили внесення змін до технічних умов
на приєднання будинків до централізованих
систем водопостачання та водовідведення у
місті, затвердили умови договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
Вишгорода.

Вивчаймо рідну мову

Шановні вишгородці!
Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови і українознавства працює щосуботи (10:00 – 12:00) у приміщенні Вишгородської
районної бібліотеки (вул. Шолуденка, 8).
Запрошуємо всіх охочих (без обмеження віку) вчити українську мову, літературу, історію України, звичаї і традиції українського народу.
У процесі навчання Вас очікують цікаві зустрічі з відомими письменниками,
істориками, екскурсії по визначних місцях м. Києва та Київщини.
Кожен відвідувач школи української мови на першому занятті отримає подарунок – книгу Т. Шевченка «Кобзар».
Початок занять 1 вересня 2018 року об 11:00.
Тел: (067) 459-31-56, (095) 177-82-56
Степанія СІДЛЯР, радник голови ВРДА з питань духовності і просвітництва

Про скликання чергової сесії міськради > 3
Колонка редактора

Дякую за підтримку
Шановні читачі газети «Вишгород»!
Повідомляю, що 14.08.2018 р. Апеляційний суд Київської
області захистив мої трудові права: визнав незаконними всі
накази та розпорядження, на підставі яких я була звільнена
15 місяців тому, повністю відмінив рішення Вишгородського
райсуду, куди я звернулася з позовом, зобов’язав поновити
мене на посаді та виплатити середній заробіток за період моєї
вимушеної відсутності в редакції.
Дякую за підтримку!
Марина КОЧЕЛІСОВА, головний редактор газети «Вишгород»

Читайте у номері:

Пільговий проїзд

>3

Ринок «Набережний» > 5

Про воду та мережі

>5

Увага!

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка. Відповідальний за розповсюдження газети — Олексій, тел: 063-63-66-387
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18 серпня

Людина

2018 року

Григорій
АЛЄКСЄЄНКО,
краєзнавець
ФОТО — архів автора

У травні 1944 командування УПА формує і направляє на
Київщину рейдові загони УПА для ведення пропагандистської
роботи проти радянської влади і підготовки ґрунту для подальшої боротьби за Українську Самостійну Соборну
Державу.
— Коли в навколишніх лісах з’явилися
бандерівці, — згадує Євгенія Іванівна
Глущенко, старожил с. Володимирівка,
— то місцевих жителів вони не трогали.
Бувало, бандерівці приїздили на гуляння
на хутір Трость. Один, він ще на гармошці грав, назвався: «Я — Микола Зоря!»
Ім’я — то, може, його, а «Зоря», мабуть,
псевдонім…
Якось на краю села, де зараз магазин згорівший, перестрілка почалася.
НКВДисти у білих маскхалатах були, бо
це чи зима, чи на весну повертало. Коли

Моє місто

Зупинка
для насолоди
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член Спілки журналістів України
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Коли йду повз п’ятиповерховий
цегляний будинок на перетині проспекту Мазепи та вулиці Дніпровської, якому вже майже піввіку,
зупиняюсь, щоб помилуватися незвичайною клумбою чи бордюром,
чи, може, пейзажним садом, де ростуть однорічні та багаторічні квіти,
ніжні троянди, кущі, а між ними – ще
й контейнери з рослинами. І навіть
не контейнери, а декоративні кольорові вази або замість них – чоловічі
черевики, з яких скромно виглядають
дрібні блакитні квітки. Все це облагороджене червоним гравієм, корою
дерев.
Хто ж створив таку красу? Чиї руки
з такою любов’ю облаштували цей квітник у центрі міста, схожого на який я ще
не бачила? Принаймні потрібно бути
дизайнером або художником-флористом, щоб так гармонійно та витончено
підібрати групи рослин, які чудово сусідують одне з одним і так радують око.
Запитала у двірнички, чи знає вона ав-

стихло, НКВДисти ведуть одного, у ліву
сторону, видно, поранений. Ледве йде.
До місточка дійшов і каже: «Добийте
мене, я більше не можу». Вони повели
його далі. Як в’їздить у село від Катюжанки — вуличка направо. Там, у кінці

Історія і
сьогодення

ли по гриби, він якось із ними порозумівся. Кубицька Валентина запросила його
до себе до хати. Згодом їх заарештували. Валентина Кубицька получила 10 років. Її сусіди, Ольга Лісовська і ще один
чоловік на ім’я Пасічко, чи то знали, чи то

Життя прожити…

вулиці, його й розстріляли.
Сказали: «Щоб ніхто не хоронив, хай лежить у лісі, хай
собаки розтягнуть».
Наші люди все рівно
взяли коня. На возі одвезли
туди, де зараз церква стоїть,
але далі. Там тоді було чисто, посадочка така. Похоронили. Він чорнявий такий.
Люди на похороні зійшлися
і його впізнали, що це Микола Зоря. Потім тих наших
молодих жінок визивали в
Димер. Що там — не знаю…
Ті бандерівці пішли чи до Вахівки, чи
до Рихти. Один зостався. Коли жінки піш-

повинні були знати…
Судили їх, по сім год
дали…
Тією
мужньою
жінкою, що всупереч
забороні влади похоронила, реально
ризикуючи з огляду на час власною
свободою, розстріляного бандерівця,
виявилася Погоріла
(дівоче
прізвище
Павлюк) Надія Гаврилівна (НА ФОТО).
26 серпня 2018 року зустрічатиме вона
своє 90-ліття. Ювілярку насамперед при-

тора цієї краси. А чоловік, що вийшов із
під’їзду, попередив, щоб не ходила поміж квітами – господарка цього не вітає.
Та ось і вона. Висока, струнка, чорнява, гарна, як квітка на власній клумбі. Наталя Василівна Осадча – підполковник поліції, учасниця АТО. Її чоловік
Сергій Геннадійович вже четвертий рік
служить на Донбасі. Вдома буває не так
часто, як хотілось би Наталії та їхньому
сину В’ячеславу.
В однокімнатній квартирі на першому поверсі сім’я мешкає з 2002 року.
А Наталя — не дизайнер і не флорист.
Просто любить квіти та прагне краси.
Кожного разу, виходячи з під’їзду, хоче
бачити не надокучливі бур’яни, а красиві рослини, які за турботу відповідають
тим, що дружно ростуть, здорові та гарні. І милують око кожного, хто раптом
зупиниться у захваті – яка краса!..
Але так дивляться не всі. Минулого
року хтось поцупив із клумби вазу з квітами, прийнявши її за бетонну. А ці вази
Наталія майструє із звичайних рушників. Розводить водою цемент, занурює
рушник, надаючи йому потрібної форми. А коли підсохне, фарбує з балончика. На зразок графіті.
Черевики віддав їй батько. Вона
їх лише пофарбувала. А квіти Наталія
збирає звідусіль. Оці оксамитові – мамині. А цими – поділилась подружка.
Кожного року колекція поповнюється
новою квіткою.
Але і зовнішній вигляд квартири повинен відповідати садовому дизайну. І

подружжя поштукатурило, пофарбувало стіни під вікнами, на решітки, які у
них не звичайні, а фігурні, теж схожі на
квіти, повісили кашпо з яскравими петуніями.
– Ви руйнуєте будинок, – обурився
хтось із сусідів.
– Якщо зруйнуємо – відремонтуємо,
– доброзичливо відповіла Наталія.
А тепер і сусіди наводять лад під
своїми вікнами.
Між іншим, у Європі, куди зараз відкритий шлях українцям, квіти та квіткові
композиції біля будинків – звичайна річ.
А з вікон перехожим посміхаються орхідеї, дуже популярні на Заході, а також колоритні фігурки янголів, милих тваринок.
Із розвитком урбанізації рослини
стають для людей не тільки естетичною
потребою, а й життєвою необхідністю,
додаючи гарного настрою, викликаючи
світлі почуття.
Сучаснику, який живе у багатоповерхівці, хочеться бачити живу зелень,
частку природи. Тому таким органічним
є прагнення Наталії хоч якось змінити
навколишнє середовище на краще.
Хоча догляд за таким пейзажним садом вимагає чимало часу і сил. А жінка
довгий час на лікарняному – кілька місяців тому їй зробили складну операцію на
серці. А їй всього сорок п’ять.
– Які то роки, – каже, посміхаючись.
– Будемо жити!
Оптимістка. А інакшою важко уявити
цю тендітну жінку, творця надзвичайної
краси.
І ще одне. Вона згодна навчити бажаючих оформити дачну ділянку, клумбу. І вже декому допомогла підібрати квіти, розмістити їх за кольорами та часом
цвітіння. А значить – у місті чи у когось
на дачному масиві з’явиться щось схоже
на те, що бачимо у неї під вікнами.
Поступово люди змінюють не тільки
дизайн своєї квартири, а й двір, під’їзд.
Комунальному підприємству, де цілий
штат двірників, було б варто організувати конкурс на кращий двір: виготовити
таблички, визначити кращих. Це, звісно,
непроста робота. Але, уявляєте, який
поштовх це дасть всім іншим?!.
Приміром, по цьому ж проспекту Мазепи, за кілька метрів, біля під’їзду будинку № 2, рвуться до неба величезні
стебла топінамбуру разом із бур’янами.
Ці зарості давно вже стали туалетом
для любителів оковитої. І хіба це один
такий під’їзд?
…Коли немає настрою, я йду до будинку № 10 на проспекті Мазепи, де
живе дивовижна жінка, яка власноруч
щодня прикрашає світ навколо нас…

Вишгород
вітають дочка і зять, двоє внуків та двоє
правнуків.
Народилася Надія Гаврилівна в селі
Катюжанка спекотного літа 1928 року. В
30-ті роки сім’я переїхала до села Червоне (нині Володимирівка Вишгородського
району). Бігала на навчання до сусіднього села — Рудні Димерської, де закінчила 4 класи. Пережила окупацію, а вже в
1944-му доглядала коней у колгоспі. У
роки повоєнного голоду садила ліс і сапала молоді посадки, працювала на пилорамі у лісгоспі, потім у Трості… Всього
бувало у житті — як на довгій ниві.
Яскраво оживає спогад про похорон
Миколи Зорі. Визивали її на допит у Димер, в районне відділення НКВД. Зуміла
молода, безстрашна і запальна дівчина
переконати місцевих НКВДистів, що хоронила насамперед людину, що негоже
залишати тіло на поталу дикого звіра.
Може, а архівах Димерського НКВД дослідники знайдуть протокол допиту. Пошук триває.
А зозуля все кує довгі літа Надії
Гаврилівні, одному з небагатьох живих
свідків малодослідженої сторінки нашої
історії.

Місцеве самоврядування

Громадський бюджет
Вишгорода! Розгляд
поданих проектів !

Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету
14 серпня 2018 року о 16.00 в малій
залі адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, відбулось
засідання Номінаційного комітету.
Під час засідання члени комітету
підбили підсумки 2017 року та обговорили стан реалізації проектів переможців 2017 року (Проект «Інклюзивний
дитячий майданчик біля школи «Надія»
набрав 230 голосів (автори: Н. Унучко,
Г. Поліщук) та Проект модернізації дитячого майданчика «Мрії дитинства»
(м. Вишгород, пр. Шевченка, буд. 2-д)
набрав 125 голосів (автор О. Міхно).
Також було оголошено реєстр поданих
проектів у 2018 році та складено план
роботи на поточний рік. Наразі всі подані пропозиції розглядаються профільними відділами міської ради. Найближчим часом ми знайомитимемо
громаду з поданими ідеями, зокрема,
на сторінках газети «Вишгород».
Нагадуємо! Громадський бюджет
Вишгорода – це платформа реалізації
ідей для покращення нашого міста. У
рамках цього Проекту будь-який житель
міста може подати проект щодо життя у
місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в
голосуванні і спостерігати за тим, як його
проект реалізують за бюджетні кошти.
Цьогоріч проекти подавались до 01
серпня 2018 року. Строк їх подання добіг кінця! Проекти подано! Дякуємо авторам і всім активним учасникам!
Про всі наступні кроки у роботі
Номінаційного комітету ми і надалі інформуватимемо на сторінках газети
«Вишгород» та на офіційному сайті
Вишгородської міської ради.

Наше місто

Вишгород

Прочищено більшість зливових каналізацій
Влас. інф.

Благоустрій

роботи розпочнуться по просп. Т. Шевченка, 5.
Усунуто чимало дрібних шяхових пошкоджень,
таких як провали навколо каналізаційних люків
і мереж.
У районі ЖК «Ярославичі», де має з’явитися
парк і, зокрема, футбольне поле, вже розпочато
роботи із влаштування доріжок (НА ФОТО). Також на наступному тижні стартуватимуть роботи
із реконструкції дитячих майданчиків по просп.
Т. Шевченка, 5, 5-а, 7, вул. Дніпровській, 3, футбольних майданчиків по вул. Дніпровській, 7 і
Луговій, 3 та у приватному секторі цієї вулиці.
Для комунальних служб міста стало приємним сюрпризом своєчасне отримання позитивних висновків експертизи дощової каналізації по
вул. В. Симоненка. Тут найбільшою проблемою
було підтоплення зливовими водами будівельного майданчика майбутнього дитсадка. Тепер усі

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До головного національного свята комунальники міста встигнуть здійснити низку
робіт із благоустрою вулиць і скверів. Завершується асфальтування прибудинкової території по вул. В. Симоненка, 1, тривають роботи по вул. Дніпровській у районі будинку №
3-а. Зокрема, там встановлюють нові кам’яні
бордюри, асфальтують доріжки навколо будинку.
— Якщо говорити про нове дорожнє асфальтне покриття, — розповів заступник міського
голови Ігор Свистун, — то це, передусім, відремонтована дорога до садового товариства
«Енергетик». Люди давно прохали її зробити, і
ми це здійснили. Найближчим часом ремонтні
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Стратегію розвитку
міста визначає
громада

дощові води згори будуть спрямовані до іншого
колектора. Варто зазначити, що по місту на сьогоднішній день прочищено абсолютну більшість
зливових каналізацій. На думку фахівців, катастрофічного підтоплення осінніми дощами на
кшталт київського — не буде.

Шостого серпня у великій залі
адмінбудинку відбулося обговорення Генерального плану міста. (Схеми та пояснювальну записку проектантів — див. на офіційному сайті
міськради: vyshgorod-rada.gov.ua.)
Зауважень та пропозицій було
чимало: від мораторію на забудову
на певний час – до соціальних та
інженерних ідей розвитку міста. За
інформацією відповідальних осіб із
міськради, все це відправлено до
розробника проекту.

Про скликання чергової XLІIІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Офіційно
Розпорядження
від 14 серпня 2018 року № 113
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати ХLIІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30
серпня 2018 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним
порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 6 місяців 2018 року.
2. Про звернення депутатів Вишгородської міської ради до депутатів Верховної
Ради України щодо подолання вето Президента України на Закон України № 5495.
3. Про внесення змін до рішення № 37/4
від 05.04.2018 року «Про передачу основних
засобів».
4. Про передачу основних засобів.
5. Про надання дозволу на списання основних засобів.
6. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури.
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 27 червня 2012 р. №
12/5 «Про затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді».
8. Про створення комунального підприємства Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс».
9. Про затвердження змін до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
10. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 30/12 від 20.10.2017
року.
11. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго».
12. Про внесення змін до рішення Вишгород-

ської міської ради № 30/38 від 20.10.2017 року.
13. Про продаж земельної ділянки ТОВ
«Сантел-Агро» площею 0,3657 га.
14. Про продаж земельної ділянки ТОВ
«Сантел-Агро» площею 0,4270 га.
15. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
військовій частині 3027 Національної гвардії
України.
17. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (ФОП Потоцька
Т.Є.).
18. Про продовження (поновлення) дії договору оренди ФОП Покатило О.В.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Фещенко Н.З.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Аврамчук Л.В.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артем’єву О.М.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Білоус Н.І.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Головаченку В.В.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Гелею Ю.М., Головаченко А.М., Плющай Т.В.).
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Самофал Л.О., Коломійчуку В.А., Рябченку І.В.).
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Варчуку Л.Ф., Закірову Р.Т., Закірову В.Т.,
Тихонову В. В., Флорінській Л.А., Мартиненко

Транспорт

В.М., Мартиненку Г.Ф., Кальченко О.В., Закорчменному А.Д.).
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Малишку А.В.
28. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) у спільну
сумісну власність відповідно до часток гр.
Наконечній Т.І., гр. Гололобовій Л.І., гр. Пироженко Л.І.
29. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки на місцевості (в натурі) гр. Нестеренко В.П.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пономаренку А.І.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попову О.В.
32. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рябченку О.В.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сакаді Т.Є.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сеньовському П.В.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Хоптинець С.А.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чумаченку О.А.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чуприні Н.М.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Швецю І.С.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Школьній В.М.
40. Про затвердження документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «АВТОРЕЛАКС — ШИК».
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Денисенка Ю.С.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Зеленій О.В.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Літуну В.М.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Наконечному В.Н.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Озтекін О.О.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Павленко Т.Ф.
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Репетюку А.С.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рожковському Г.В.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиу
власність гр. Харітонову В.М.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ходченко Г.Р.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Худолій Н.О.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Шлопак Л.В., Ралко
Н.В.)
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова Олексій МОМОТ

Обмеження прав пільговиків на перевезення – злочин

Петро ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської ради ветеранів
війни, праці та Збройних сил
8 серпня ц. р. відбулася зустріч
ветеранів міста з головою Вишгородської РДА Вячеславом Савенком
з питання забезпечення належного
проїзду ветеранів та інших пільговиків в автомобільному пасажирському транспорті.
Це питання неодноразово порушувалося і на попередніх зустрічах. І був
період, коли ветерани разом із керівництвом міста і району домагалися
певних успіхів. На жаль, у 2018 році ситуація з перевезенням
різко погіршилася.
На маршруті № 398 (керівник АТП І. Грицаєнко) «Вишгород-Київ (пл. Шевченка)» ветеранам, пенсіонерам та іншим
особам, які мають право безкоштовного проїзду, незаконно
обмежили число осіб для проїзду в одному автобусі до двох,
що суперечить Законам України та Правилам перевезення
пасажирів.
На маршруті № 397 відмов у безкоштовному проїзді не
спостерігалося, але різко скоротилося число автобусів, у результаті чого пасажири-пільговики змушені чекати чергового
рейсу близько години і більше. Скоротився також час роботи

транспорту: останній рейс автобуса № 397 із Києва – о 21:00,
у Вишгороді — через 20 хвилин.
Як пояснює керівник ТОВ «АВТОЛАЙН» О. Балуєв, це викликане великою конкуренцією нелегальних перевізників, які
не зареєстровані та не стоять на обліку у відповідних органах
влади і використовують автотранспорт, заборонений для перевезення пасажирів.
Не краща ситуація з проїздом ветеранів і на інших маршрутах району. На деяких проїзд обмежується не тільки кількістю пільгових пасажирів в одному автобусі, а й можливий
лише у певні дні тижня.
Під час зустрічі з головою ВРДА ветерани порушили питання
про підвищення вимогливості до відповідальних осіб за перевезення пільгових категорій і наведення порядку на всіх автобусних маршрутах, скорочення часу очікування чергового автобуса
(зокрема, продовження часу роботи маршруту № 397 до 23-24ої години), про ліквідацію незаконних маршрутів, підвищення
контролю за технічним станом пасажирського автотранспорту.
Будь-яке обмеження безоплатного проїзду ветерана чи іншої особи, яка має право на безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті, є порушенням закону, а відтак – злочином.
Наприклад, Закон України № 3322- ІV від 12.01.2006 р. передбачає, що «безпідставна відмова від передбаченого законом
пільгового перевезення громадян тягне за собою накладення
штрафу на водіїв транспортних засобів громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Але це зовсім не означає, що покарання мають нести тільки водії. Разом із ними мають відповідати керівники АТП та інших органів, які допускають обмеження до проїзду ветеранів,
що принижує їхню честь і гідність.
Ветерани війни, праці та Збройних сил (Вишгородська
міська організація), поставили вимогу негайно вжити всіх заходів для припинення порушень Законів України щодо безоплатного проїзду ветеранів та інших пільгових категорій,
натомість – налагодити забезпечення заслужених привілеїв.
Голова РДА обіцяв вжити для цього всіх заходів.
З огляду ж на те, що багато піднятих питань вирішуються
владою обласних адміністрацій, Вячеслав Савенок рекомендував звернутися до обласних органів влади.
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Вишгород

Обговорили ключові проблеми громад
Реалізація реформи первинної
Київщина
медичної допомоги
Р

Прес-центр КОДА
У приміщенні Тетіївської районної державної адміністрації відбулася робоча зустріч з питань реалізації реформи первинної медичної
допомоги у районі за участю заступника голови КОДА В’ячеслава
Кучера, голови Тетіївської райдержадміністрації Наталії Троянської,
голови Тетіївської райради Наталії
Жубер, голови Тетіївської міської об’єднаної громади Руслана
Майструка, головного лікаря ЦРЛ
Анатолія Крохмального, головного
лікаря КЗ КНП «Тетіївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Тетіївської міської
ради» Василя Думанського, сімейних лікарів, педіатрів.
Наталія Троянська коротко охарактеризувала стан впровадження
реформи охорони здоров’я на Тетіївщині, зазначивши, що через низку
суб’єктивних та об’єктивних причин

Літо-літечко

Тетіївський район має
недостатньо високий показник підписаних декларацій з лікарями та інші
проблеми.
Заступник голови Київської
облдержадміністрації. В’ячеслав Кучер
поінформував присутніх
про темпи проведення
реформи у Київській області, зазначивши, що
етап медичної реформи,
який стартував в Україні з
липня, передбачає фінансування медичних закладів за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», тобто фінансування медичних закладів залежить
від кількості пацієнтів, які підписали
декларації із лікарями. Крім того,
висловив занепокоєння у зв’язку з
низькими показниками проведеної
кампанії з декларування населення в
Тетіївському районі. Пояснення з цього приводу надав головний лікар КЗ
КНП «Тетіївський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Василь Думанський.
В’ячеслав Кучер наголосив, що
дієвим інструментом для підвищення рівня поінформованості жителів
району та мотивування їх на якнайшвидше укладання угод з лікарями,
яким вони довіряють або про яких
вони чули гарні відгуки, стане проведення інформаційних заходів серед
населення щодо роз’яснення основних положень медичної реформи.

Прес-центр КОДА

Днями під головуванням очільника
Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана відбулися
виїзні розширені наради з метою розгляду актуальних питань, які турбують
мешканців Рокитнянського та Кагарлицького районів.
Наради відбулися за участю заступника
голови КОДА Дмитра Назаренка, керівництва Рокитнянського та Кагарлицького районів, активу громад та представників ЗМІ.
Під час розширених нарад голова Рокитнянської райдержадміністрації Юрій
Дідик та голова Кагарлицької райдержадміністрації Роман Коваленко доповіли про
ключові проблеми своїх районів та шляхи
їх вирішення. Присутніх ознайомили зі
зверненнями громадян щодо системних
правопорушень, занесених до інтерактив-

ної карти комунікаційної системи UVAGA.
UA.
Серед проблем, що найбільше турбують громадян, – незаконна робота газозаправних модулів, незаконне використання
земель сільськогосподарського призначення, критична ямковість доріг, перевищення вагових норм транспортних засобів, незаконна підприємницька діяльність,
незаконна порубка лісу, незаконне добування надр та інші.
До обговорення активно долучалися
депутати районного та місцевого рівнів,
голови сільських та селищних рад, небайдужі мешканці районів.
Підсумовуючи проблематику та пропозиції щодо подальшого вирішення, голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган дав відповідні доручення
відповідальним структурним підрозділам
ОДА та РДА.

Добре працюємо – добре відпочиваємо

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – архів «Водограю»,
спеціально для «Вишгорода»

Заклад оздоровлення та відпочинку «Курортне об›єднання «Сонячний берег», що в смт Сергіївці на
узбережжі Чорного моря, цього літа
уже втретє став острівцем літньої радості для дітей Вишгородського муніципального оркестру-студії «Водограй» та колективів студії.
Вони наполегливо працювали протягом навчального року, своїми виступами прикрашали міські заходи, брали участь і перемагали у фестивалях і
конкурсах. Тож відпочинок був цілком
заслужений. І про це стовідсотково подбала Вишгородська міська рада, мер
Олексій Момот (батьки оплатили лише
транспорт).
Мешкали діти зі своїми керівниками
та супроводжуючими медпрацівниками
у п’ятиповерховому корпусі, в кімнатах
із усіма зручностями, які цього року
переважно поновлені, модернізовані.
Харчувалися п’ять разів на день: у щоденному раціоні – різні страви, зелень,
овочі, фрукти, соки, йогурти, солодощі.
«Що не з’їдали у їдальні – брали з собою
на пляж, і воно за мить щезало, – каже
керівник «Водограю» Наталія Тищенко.
– А до моря ми переважно ходили двічі
на день, аби діти сповна насолодилися
сонечком і оздоровились у цілющій морській воді. Навіть, коли сонце ховалося
за хмари, все одно дихали морським
бризом, грали у рухливі ігри, готувалися до конкурсів. Проходили місточком
через лиман (близько кілометра), аби
побачити чудові краєвиди та безліч невтомних чайок, які чатують на здобич.
Окрім нас, тут були колективи із
Києва, Чернігова, Черкас, Василько-

ва – гімнасти, каратисти, музиканти.
Вони приєднувалися до наших дітлахів
– разом плавали, каталися на хвилях. А
коли Васильківський оркестр вийшов на
сцену з виступом, то наші вирішили, що
наступного разу теж інструменти із собою візьмуть».
Кожен день на «Сонячному березі»
готував сюрпризи – нові розваги, конкурси (водограйці перемогли у вокальному – «Голос Алабами та «Міні-міс»,
а також вибороли звання «Супервожатий»). А коли трішки дощило чи море
штормило – проводили дозвілля у дитячому казковому містечку.
Не помітили, як і збігло 14 днів! Час
повертатись додому. На прощання адміністрація «КО «Сонячний берег», вдячна
чемним юним вишгородцям, подарувала керівникам групи – Наталії Тищенко
та Олені Могиль і медпрацівникам – Тетяні Мітасовій та Наталії Момот футболки з логотипом курортного об’єднання.
Таку ж на знак подяки передали і мерові
нашого міста (НА ФОТО).
«Гуртом, коли є взаємне розумін-

ня, – добре і відпочивати, і працювати,
– каже Наталія Тищенко. – Наші діти –
справді найкращі! Слухняні, виховані,
дисципліновані. І, щойно повернувшись
із відпочинку, з новими силами відразу
взялися до роботи. Адже хочемо порадувати своїми виступами вишгородців і

гостей у День Незалежності України, у
свято 45-річчя району та у День нашого
славного міста — 8 вересня».
Засмаглі, щасливі, ще більш здружені юні музиканти, їхні батьки і керівники
колективів щиро вдячні міській раді та
міському голові за чудовий відпочинок.

Тема

Вишгород
Добра новина

5
Із вересня — на ринок «Набережний»: по продукти і настрій

Володимир ТКАЧ
Давно підмічено, що ринки — це
місце зосередження особливої міської культури. З їх різноманіттям, продавцями, які знають свій товар, як
себе, і, головне, неповторним духом
людського спілкування. Супермаркети цієї аури позбавлені. Недарма
кажуть, що відвідати ринок — це як
заглянути у душу міста, як відкрити
двері у світ запахів і смаків.
Так уже трапилося, що у Вишгороді
не стало місця гастрономічних і соціальних зустрічей — ринку. Але з часом життя засвідчило, що такий об’єкт у місті має
неодмінно бути.
І ось у вересні гостинно відкриє двері
новий ринок «Набережний», розташований по вул. Набережній, 2-в. Його торгівельна площа — понад 1 000 квадратних
метрів. Ринок працюватиме з 08:00 до
21:00. Торгівельні площі ринку дадуть
нашому місту близько 200 нових робочих
місць. Принагідно варто сказати, що тут
будуть реалізовуватися як продуктові,
так і промислові товари, а це, погодьтеся, зручно для покупців. Пішов купувати
помідори, заодно придбав ще й прищіпки для білизни, кришки для консервації,

те, про що забуваєш у щоденній суєті.
Та найголовніша відмінність ринку
«Небережний» – у наявності соціальних
торгівельних місць. Це чималий торгівельний ряд, в якому безплатно, без містового внеску, люди зможуть продавати
овочі і фрукти, вирощені власноруч на
присадибній ділянці або дачі. Наприклад,
у когось на дачі вродив рясний урожай
огірків. Замаринували, засолили, наїлись салатів, а їх — іще пара ящиків.
Куди дівати? Везти на ринок «Оболонь»?
А проїзд до Києва, а сплата за містове?
Як кажуть, шкурка вичинки не варта.
Відтепер ці овочево-фруктові залишки
можна буде реалізувати на ринку «Набережний». І копійка в кишеню, і людям
добре.
Введення в експлуатацію нового торговельного об’єкту з вищезгаданими соціальними бонусами має покласти край
несанкціонованій торгівлі, особливо у
районі АТБ. І це, безумовно, позитивно
позначиться на прибиранні і благоустрої
прилеглої території.
Ринок «Набережний» привабливий
для продавців і покупців ще й тим, що
розташований на жвавій магістралі з
під’їздами і стоянками. Поряд — автобусні зупинки у кількох напрямках, пішо-

ВМКП «Водоканал»

Споживач
Вишгородське МКП «Водоканал»
— спеціалізоване підприємство, яке
надає послуги з водопостачання та
водовідведення населенню, підприємствам м. Вишгорода.
Для водопостачання підприємством експлуатується 10 артезіанських свердловин: вісім – на території
водопровідної насосної станції, одна
по проспекту І. Мазепи, друга в урочищі «Гористе».
Ділянка підземного водозабору та
водопровідної насосної станції II-го підйому знаходиться на південно-західній
околиці міста Вишгорода. Вода по водопроводах Д=100, 200, 250 мм подається
до двох резервуарів чистої води об’ємом
по 5000 м3 кожний. У місто вода подається насосною станцією II підйому по двох
водопроводах Д=300, 500 мм.
На сьогоднішній день на балансі
Вишгородського МКП «Водоканал» перебуває 54,99 км водопровідних мереж,
72,22 км каналізаційних мереж. На ВНС
II-го підйому встановлено 6 мережевих
насосів, на КНС загальна кількість насосів – 11 шт.
Питна вода подається з артезіанських свердловин, глибина яких становить від 123 м до 307 м.
Якість води постійно контролюється

Благодійність

18 серпня

хідні доріжки до навколишніх житлових
масивів.
Мине зовсім небагато часу з дня відкриття ринку – і це місце неодмінно стане
об’єктом не лише закупівлі кращих свіжих і якісних продуктів, а й дружелюбної
довірливої атмосфери. Хіба ж не приємно щось смачне купувати або просто походити поміж прилавків і загубитися серед розмаїття квітів, фруктів та овочів,
срібла живої риби. Мікс форм і ароматів, які змішуються у гомоні ринку, — це
враження на цілий день. Тож зачекаємо
вересня — і на ринок «Набережний»: по
покупки і настрій!

Про воду та мережі

на водопроводі перед надходженням у
мережу, а також у розподільчій мережі
згідно з Д Сан Пін 2.2.4-171-10. Контроль
здійснює Вишгородська Рай СЕС згідно
з договором і графіком відбору проб.
Водопровід
1. Установлена потужність міського
водопроводу — 7,5 тис м3/доба.
2. Дані про затверджені запаси підземних вод — 8320 м3/доба.
3. Кількість води питної, що подається з міського водопроводу на:
— господарсько-питні потреби населення — 5002,4 м3/доба;
— рекреаційні зони (лікарні, учбові
заклади та ін.) — 109,3 м3/доба;
— промислові підприємства 544,4 м3/
доба;
— полив — 51,74 м3/доба;
— власні потреби — 950,1 м3/доба.
4. Полив території та зелених насаджень здійснюється з міського водопроводу.
Резервуари чистої води:
— кількість — 2*5000 м3;
— місце розташування — ВНС (вул.
Шкільна 1-в).
Водопровідні мережі:
— протяжність водопровідних мереж
– 54,99 км;

— матеріал водопровідних мереж –
сталь, чавун, поліетилен;
— стан водопровідних мереж – незадовільний;
— діаметр водопровідних мереж, які
підлягають заміні, становить Д=100, 150,
160, 200, 250, 500 мм;
— протяжність мереж, які підлягають
заміні, становить 3,68 км.
Роки вводу в експлуатацію мереж –
1939-й, 1965-й, 1973-й. Термін експлуатації: сталь – 20 р., чавун – 60 р., а/цем.
– 20 р., з/бет. – 20 р., керам. – 20 р., поліет. – 50 р.
Проблема «іржавої води» турбує
вишгородців, особливо тих, хто живе в
будинках, яким далеко за 25-30 років.
Будинкові мережі за час експлуатації
просто позаростали, і тепер будь-яке коливання води загрожує брудною водою
з крана. За таких обставин усі скарги, як
правило, адресують до Вишгородського
МКП «Водоканал», хоча практично усім
сьогодні відомо, що за стан будинкових
мереж відповідають ЖЕКи, управляючі
організації, ЖБК, ОСББ тощо.
Вишгородське МКП «Водоканал»
двічі на рік проводить промивку магістральних водопроводів. Однак основною причиною неякісної води є аварії

Батьки і діти – у казковому світі

Ліна ГАГУЛА, багатодітна мама
ФОТО – Олена ПИСЬМЕННА,
спеціально для «Вишгорода»

Минулого понеділка 16 багатодітних
та 14 малозабезпечених родин Вишгорода побували у кінотеатрі «Мультиплекс», що в ТРЦ «Караван». Діти
разом зі своїми мамами й татусями
безкоштовно подивилися американський комедійно-драматичний фільм
режисера Марка Форстера «Крістофер
Робін», створений спільно з відомими
акторами Юеном Макгрегором і Хейлі
Етвелл, які зіграли головні ролі.
Фільм створено на основі книг Алана
Мілна про Вінні-Пуха, і він є ігровою адаптацією діснеївської франшизи про цього
персонажа. Прем’єра стрічки щойно відбулася у США.

Дітлахи, затамувавши подих, спостерігали за пригодами маленького хлопчика Крістофера, який пережив безліч
пригод із приятелями-тваринами у Стоакровому лісі, та згодом виріс і перестав
вірити в казки. І діти, і дорослі переймалися, чи вдасться Вінні-Пуху та його
друзям, знову з’явившись у житті Крістофера, допомогти йому згадати того люблячого й веселого хлопчину, який все
ще живе в ньому.
Півтори години у кінозалі ми були
далеко звідси – у яскравому, непередбачуваному і такому захоплюючому казковому світі. Це стало можливим завдяки
керівництву кінотеатру в особі Дмитра
Красавіна та ініціативі Вишгородського
міського голови Олексія Момота і його
радника Володимира Малишева. Батьки
і діти щиро їм вдячні.

2018 року

на лініях водопроводу, внаслідок яких
відбувається заміна швидкості і напрямку руху води в трубах. Цей ефект так
само виходить при різкому відкритті пожежних гідрантів для заправки пожежних машин.
Вода каламутить відкладений наліт
на стінках труб і в такому стані направляється до споживача. На жаль, більшість
аварій трапляються у холодний період
року, коли відбуваються зрушення промерзлого ґрунту на дорогах і тротуарах,
труби не витримують навантаження,
внаслідок цього утворюються тріщини і
відколи. Це природний процес, який ми
не змінимо.
Іншою поширеною причиною коричневого кольору води є зношені мережі
та коливання тиску у водопровідній трубі, особливо коли подача води вмикається і вимикається.
Та найбільшою проблемою для
підприємства є несплата населенням
за спожиті послуги. На сьогоднішній
день заборгованість складає більше
4 млн грн, що є значною перепоною
для нормального функціонування
підприємства та надання якісних послуг, відповідно. Тож Вишгородське
МКП «Водоканал» висловлює подяку
жителям міста, які своєчасно сплачують за спожиті послуги водопостачання та водовідведення.
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 0 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30, 14:05 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:25 Х/ф «Шерлок - 3»
00:25 Х/ф «Геркулес»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 Т/с «Команда»
14:55 Х/ф «Безодня»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40 Т/с «Касл-5»
23:25 Х/ф «Чужий-4:
Воскресiння»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Неповторна
природа»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:35 Т/с «Гранд готель»
17:05, 22:40 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
19:25 Д/с «1000 днiв для
планети»
20:15 Д/с «Жива
природа»
20:30 Посттравматичний
синдром
21:40 Д/с «Таємницi
людського мозку»
23:45 #МузLove з Любою
Морозовою

09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Коли
минуле попереду»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Йосип:
Володар снiв»
11:00 Т/с «Усi жiнки -

ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

вiдьми»
12:00 Вечiрка
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
7:15 Х/ф «Кардiограма
кохання»
09:10 Х/ф «Добiгти до
себе»
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 Хата на тата
22:45 Х/ф «Мама
напрокат»
НТН
6:30 Х/ф «Професор у

законi»
09:00 «Свiдок. Агенти»
09:35 Х/ф «Обережно,
бабуся!»
10:40 «Україна вражає»
11:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:25 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:54, 08:49 Kids Time
06:55 М/ф «Велика втеча»
08:50 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi
рейнджери»
10:45 Х/ф «Кобра»
12:30 Х/ф «Танго i Кеш»
14:40 Х/ф «Останнiй
бойскаут»
16:50 Х/ф «Ред»
19:00 Ревiзор
21:30 Х/ф «Без почуттiв»
23:20 Х/ф «Жах

Амiтiвiлля»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
09:15 Мiста мрiй
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Битва рибалок
17:00 Азiя класу люкс
17:50 У пошуках iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:50 Полювання на
рибу-монстра
22:50 Цiкаво.com
ТРК «КИїВ»
8:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 16:00, 20:20
«Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Найбiльш
завантажений у свiтi»
16:10 «Повiтрянi воїни»

19:25 «Таємнича свiтова
вiйна»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Простачка»
ІНТЕР
6:10, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 «Новини»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Т/с «Гречанка»
12:25 Х/ф «Повторне
весiлля»
14:15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16:10 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:30 Х/ф «Бiлий птах iз
чорною мiткою»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:25, 13:20 Х/ф «Взвод»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Монстро»
16:40 Х/ф «Вулиця
Монстро, 10»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi

новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Х/ф «Полiцейська
академiя»
23:25 «На трьох»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15, 13:35 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»
23:40 Агрокраїна

ВI В ТО Р О К , 2 1 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:40, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:25 Х/ф «Шерлок - 4»
00:25 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:10 Х/ф «Чужий-4:
Воскресiння»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за

викликом-3»
21:40, 23:25 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Неповторна
природа»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:35 Т/с «Гранд готель»
17:05, 22:40 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
20:15 Д/с «Жива
природа»
21:40 Д/с «Таємницi
людського мозку»
23:45 #KiноWALL з С.
Тримбачем
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 04:10 Зiрковий
шлях
10:30, 04:40 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Коли
минуле попереду»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ

6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:10 Х/ф «Покровськi
ворота»
09:00 МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Щастя за

рецептом»
НТН
7:00 Х/ф «Круглянський
мiст»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Дот»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:35 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:10 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 Київ вдень та вночi
16:45 Х/ф «Iнопланетне
вторгнення: Битва за
Л.А.»
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек»
23:00 Варьяти
МЕГА

6:00 Бандитська Одеса
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
09:15 Мiста мрiй
11:15 Скарб.UA
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Битва рибалок
17:00 Азiя класу люкс
17:50 У пошуках iнновацiй
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:50 Полювання на
рибу-монстра
22:50 Правда про
вiтамiни
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Як працюють
мiста»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР

6:15, 22:40 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25 Т/с
«Гречанка»
12:50 Х/ф «Мiмiно»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:30 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10 Не дай себе
обдурити
12:05, 23:15 «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Мiськi пiжони»
15:35, 16:20 Х/ф «Парк

юрського перiоду»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-2. Перше
призначення»
5 КАНАЛ
06:30 Огляд преси
06:50, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало
iсторiї
22:00 Полiграф
23:00 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:35, 14:10 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:25 Х/ф «Шерлок - 4»
00:25 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
14:35 Х/ф «Залiзничнi
тигри»

19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45, 23:30 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 19:25 Д/ц
«Спiльноти тварин»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
13:10, 14:30 :РадiоДень
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
15:25 Т/с «Гранд готель»
17:05 Т/с «Монро»
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Складна розмова
21:40 Д/с «Таємницi
людського мозку»
22:40 Т/с «Окупованi»
23:40 Свiт навколо
23:45 #БiблiоFUN з
Ростиславом Семкiвим
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Коли
минуле попереду»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Столику,
накрийся»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Вечiрка
13:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
14:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
18:30 Країна У
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:05 Х/ф «Осiннiй
марафон»
08:00 МастерШеф
13:05 Битва екстрасенсiв
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 Слiдство ведуть

екстрасенси
22:45 Х/ф
«Доглядальниця»
НТН
6:40 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:10 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45 Київ вдень та вночi
17:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блансек»
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Зелений
лiхтар»

23:00 Варьяти
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
09:15 Азiя класу люкс
12:15 Мiстична Україна
13:10 Скептик
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Полювання на
рибу-монстра
17:00 Мiста мрiй
17:50 Цiкаво.com
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:50 Битва рибалок
22:50 У пошуках iнновацiй
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:00, 23:20

«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Як працюють
мiста»
16:10 «Повiтрянi воїни»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 22:40 «Слiдство

вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:30, 12:25 Т/с
«Гречанка»
13:00 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
00:30 Х/ф «Пропала
грамота»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10 Не дай себе
обдурити
12:05, 13:20, 23:10 «На
трьох»

12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Проблемна
дитина»
15:35, 16:20 Х/ф «Парк
юрського перiоду-2»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-3. Знову на
навчання»
5 КАНАЛ
06:45, 08:00, 17:00 Час
новин. Київ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
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КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:45 «Одруження
наослiп»
12:20, 14:15 «Мiняю
жiнку»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
20:15 Т/с «Слуга народу.
Вiд любовi до iмпiчменту»
22:30 Х/ф «Шерлок - 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Облом.UA.»
15:25 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
19:25, 20:35 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:45 Т/с «Касл-6»

23:30 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
07:25 «Левко Лук’яненко.
Йти за совiстю»
08:05 Д/ц «Напам’ять». В.
Чемерис
08:30 Д/ц «Напам’ять».
Ю. Костенко
09:00, 13:50 Церемонiя
пiдняття Державного
Прапора України
09:35 «Богдан
Гаврилишин. Мiсiя Свобода»
10:55 Д/ф «Вiйна на
нульовому кiлометрi»
11:55 Д/ф «Одесити на
Донбасi»
15:25 «Українська
рапсодiя»
16:45 «Етапом через пiвЗемлi:iсторiя ув’язнення
Сенцова i Кольченка»
18:00 Iнформацiйна
година
21:25, 03:20 Новини.
Спорт
22:55 Т/с «Окупованi»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях.
З Днем народження,
Україно!
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар-2»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар-2»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Коли
минуле попереду»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»

17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Вечiрка
13:00, 21:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
14:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Чотири весiлля
18:00 Країна У
22:00 Готель Галiцiя
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
8:35, 09:35 МастерШеф
09:00 23 серпня. День
Прапора
13:10 Битва екстрасенсiв

15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 Я соромлюсь свого
тiла
22:45 Х/ф «Наречена
мого друга»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Пострiл у
спину»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 19:30 Т/с
«Коломбо»
14:20 «Речовий доказ»
15:50, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
21:10 Т/с «Перетинаючи
межу»
23:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»

НОВИЙ КАНАЛ
5:49 Kids Time
16:30 Х/ф «Зелений
лiхтар»
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Хеллбой:
герой з пекла»
23:10 Варьяти
МЕГА
07:10, 14:10 Правда
життя
08:10 Дика природа
Африки
09:15 Азiя класу люкс
12:15 Мiстична Україна
15:05, 23:45 Великi
танковi битви
16:00 Полювання на
рибу-монстра
17:00 Мiста мрiй
17:50 Правда про
вiтамiни
18:50 Фантастичнi iсторiї
20:45 Речовий доказ
21:50 Битва рибалок
22:50 У пошуках iнновацiй
00:30 Мегазаводи

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Таємнича
свiтова вiйна»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
10:40 «Київськi iсторiї»
11:05, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Як працюють
мiста»
16:10 «Повiтрянi воїни»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:00, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:45 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:50 Т/с «Гречанка»
11:45, 12:25 Х/ф «Iгри
дорослих дiвчат»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:10 Не дай себе
обдурити
12:05, 13:20, 23:10 «На
трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:25 Х/ф
«Проблемна дитина-2»
16:55 Х/ф «Парк юрського
перiоду-3»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-4. Квартальна
охорона порядку»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 Iсторична година
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 19:30 ТСН
08:45 «ТСН спецвипуск»
09:50 «Марш
незалежностi»
11:15 Х/ф «Все одно ти
будеш мiй»
15:40 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
20:25 Х/ф «Dzidzio
Контрабас»
22:10 День Незалежностi
з «Океаном Ельзи» на
Олiмпiйському
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55 «Вiн, вона та
телевiзор»
12:35 Х/ф «Швидкiсть»
14:50 Х/ф «Швидкiсть-2»
17:10 Х/ф «Кiборги»
19:25 Т/с «Перевiзник»
23:25 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
210»

UA:ПЕРШИЙ
6:30 «Микола Руденко.
Формулу життя
знайдено»
07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини
07:10 «Олесь Шевченко.
Як на сповiдi»
07:35 Д/ц «Напам’ять». В.
Чорновiл
08:10 Д/ц «Напам’ять». Л.
Лук’яненко
08:45, 09:05, 13:10, 15:10,
18:15, 22:55 Святкуємо
перемоги українцiв
12:00 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
14:00, 16:00 Фолькmusic. Спецвипуск
17:00 «Малевич.
Український квадрат»
18:35 «Батурин. Ренесанс
Незалежностi»
20:30 Перша шпальта
21:50 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:15, 08:10,

09:15 Ранок з Україною.
Спецвипуск
07:00, 08:00, 09:00
Сьогоднi. Спецвипуск
09:45 Сьогоднi. З Днем
народження, Україно!
11:45, 15:30 Т/с
«Виноград»
15:00, 19:00 Сьогоднi.
День Незалежностi
16:00 Т/с «Рiдна кров»
19:40 Т/с «Рiдна кров»
21:00 З Днем
народження, Україно!
Святковий концерт
23:15 Музична
платформа. Львiв
ПРЯМИЙ
7:00, 08:15 Ранок. «Новий
день»
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»

угодою»
22:45 Нескоренi та
незалежнi
00:10 Х/ф «Коли сонце
було Богом»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Вечiрка
13:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
14:00, 18:00 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
22:45 М/ф
«Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода»
23:15 Х/ф «Крутий чувак»
СТБ
9:50 День Незалежностi.
Вiйськовий парад
11:10 Х/ф «Пелена»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Щастя за

НТН
7:30 «Україна вражає»
09:35, 19:30 Т/с
«Коломбо»
11:00 Т/с «Банкiршi»
19:00 «Свiдок»
21:00 Х/ф «Три плюс два»
22:45 Т/с «Кулагiн та
партнери»
00:30 Х/ф «Револьвер»
НОВИЙ КАНАЛ
6:55 М/ф «Ретчет i Кланк:
Галактичнi рейнджери»
08:50 М/ф «Синдбад:
Легенда семи морiв»
10:30 М/ф «Мегамозок»
12:15 М/ф «Тарзан 3D»
14:10 М/ф «Бременськi
розбiйники: Вiдчайдушна
гастроль»
15:45 М/ф «Микита
Кожум’яка»
17:30 Т/с «Сторожова
застава»

21:00 Х/ф «Iнфоголiк»
23:00 Х/ф «Селфiпатi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:15 Iсторiя Києва
09:10 Полювання на НЛО
09:55 Фантастичнi iсторiї
10:50, 21:00 Древнiй
Єгипет
11:45 Великi танковi
битви
13:25 Атака на Перл
Харбор
14:30 Японiя: падiння
iмперiї
15:30 Невада: ядерна
таємниця
16:30 Дика природа
Африки
18:30 У пошуках iстини
00:00 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
7:00 «Таємнича свiтова
вiйна»
08:00 «Телевiзiйний
марафон, присвячений
Дню Незалежностi
України»
17:00 «Фестиваль

«Мелодiя двох сердець»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 «Найбiльшi танковi
битви»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Телемаркет»
K1
08:15 Т/с «Дикий ангел»
09:10 «Навколо М»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 «Бєдняков+1»
23:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:10, 00:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
06:50 «Україна вражає»
07:50 «Готуємо разом»
08:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»

09:50 «Офiцiйнi заходи
до Дня Незалежностi
України»
11:10 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12:50 Х/ф «За двома
зайцями»
14:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
16:15 Т/с «Голос з
минулого»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Великий концерт
«Україна вiд А до Я»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi новини
10:10 27 речей, якi нас
змiнили
11:10, 00:20 «На трьох»
11:35 Х/ф «Полiцейська
академiя»
13:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-2. Перше
призначення»
15:15 Х/ф «Полiцейська
академiя-3. Знову на
навчання»
17:00 Х/ф «Полiцейська
академiя-4. Квартальна

охорона порядку»
18:45 Факти.
Спецвипуск
19:55 Дизель-шоу
22:35 Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Операцiя
Майамi Бiч»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
09:50 Парад з нагоди Дня
Незалежностi України
12:30 Трансляцiї
суспiльно-полiтичних
подiй
13:05 Iсторична
година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:25
Iнформацiйний вечiр
19:50 Дзеркало iсторiї
22:00 БлогПост
23:00 «За Чай.com»

СУБОТ А , 25 С Е Р ПНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:40 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:05 «Життя без обману»
11:20, 23:15 «Свiтське
життя. Дайджест 2018»
12:25 Х/ф «Шанс на
кохання»
16:10, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:25 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «102. Полiцiя»
08:55 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Безодня»
17:45 Х/ф «День, коли
Земля зупинилася»
19:45 Х/ф «Некерований»
21:45 Х/ф «Загнаний»
23:40 Х/ф «Вуличний
воїн»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 10:00 Хто в домi
хазяїн?
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
10:30 Сильна доля
11:25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
12:00 Х/ф «Клара i
Франциск»
13:50 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:40 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
17:40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
22:20 Д/ц «Спiльноти
тварин»
23:50 Д/ц «Незвiданi
шляхи»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:10 Зiрковий шлях
08:00 Т/с «Коли минуле
попереду»
13:20, 15:20 Т/с «Рiдна
кров»
17:50, 19:40 Т/с «Татоодинак»
22:25 Т/с «Квiти вiд Лiзи»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00 Концерт
11:25 «Подiї» вересня
12:15 «Ехо України»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Споживач»
15:10, 16:10 Прямий ефiр
з Ю. Литвиненко
17:00 «Полiтична кухня»
18:15 «Культурна
дипломатiя»
19:00 «Вiн i Вона»
20:00, 23:00 «МЕМ»
21:00 THE WEEK

Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»

19:00 Х/ф «Список
бажань»
23:05 Я соромлюсь свого
тiла

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Барбi
Дрiмтопiя. Фестиваль
розваг»
12:45 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
14:00 Чотири весiлля
15:00, 22:00 Країна У
17:00 Х/ф «Крутий чувак»
19:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Т/с «Якось у казцi»
СТБ
6:05 Х/ф «Осiннiй
марафон»
08:00 Караоке на Майданi
09:00 Все буде смачно!
10:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
15:00 Х/ф «Щастя за
угодою»

НТН
7:40 Х/ф «Чекаю та
сподiваюсь»
10:20 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Справа
Румянцева»
21:35 Х/ф «Пiд прицiлом
кохання»
23:40 Х/ф «Розплата»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:09 Kids Time
07:10 М/ф «Бременськi
розбiйники: Вiдчайдушна
гастроль»
08:45 Хто зверху?

19:00 Х/ф «Джон Вiк»
21:00 Х/ф «Хiтмен»
23:00 Х/ф «Не дихай»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:30 Леонiд Биков.
Зустрiчна смуга
09:20 Фантастичнi iсторiї
10:15, 18:20 У пошуках
iстини
11:50 Великi танковi
битви
13:30, 21:00 Древнiй
Єгипет
15:20 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
16:20 Дика природа
Африки
23:00 Мегазаводи
00:00 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»

15:10 «Україна - моя
родина»
16:25 «Україна М.
Поплавського»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00 «Вулкан у прямому
ефiрi»
18:05 Х/ф «Сумна iсторiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Котяче око»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:10 «Ух ти show»
12:15 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
14:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:00 Х/ф «Випадковий
чоловiк»

ІНТЕР
7:00 «Мультфiльм»
07:30 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
09:15 Х/ф «Солодка
жiнка»
11:15 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
13:10 Т/с «Голос з
минулого»
17:00 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Мрiя про
Україну»
23:35 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
ICTV
7:10 27 речей, якi нас
змiнили
08:10 Дизель-шоу
10:45, 13:00 «На трьох»
12:45 Факти. День
15:15 Х/ф «Проблемна
дитина»
16:55 Х/ф «Проблемна
дитина-2»
18:45 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Операцiя
Майамi Бiч»
21:55 Х/ф «Полiцейська
академiя-6. Блокада
мiста»
23:40 Х/ф «Мiськi пiжони»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Iсторiя Успiху
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 18:10 Машина часу
18:40 Про вiйсько
21:40 Вiкно в Америку
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон
держави

НЕДIЛЯ , 26 С Е Р ПНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:15, 11:25, 12:50 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
13:55 Х/ф «Шукаю жiнку з
дитиною»
17:45 Х/ф «Dzidzio
Rонтрабас»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:00 «Концерт Тiни
Кароль. Iнтонацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
10:45 Х/ф «Швидкiсть»
13:00 Х/ф «Швидкiсть-2»
15:20 Т/с «Перевiзник»
19:20 Х/ф «Унiверсальний
агент»
21:10 Х/ф «Iкар»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC №
210»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:35 Х/ф «Клара i
Франциск»
11:25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
13:35 Д/ц «Китайський
живопис»
14:20 Фольк-music.
Спецвипуск
16:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
17:40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Д/ц «Неповторна
природа»
22:35 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:50 Д/ц «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
ТРК «УКРАїНА»

6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
07:45 Т/с «Коли минуле
попереду»
13:00 Т/с «Тато-одинак»
17:00, 21:00 Т/с «Будинок
Надiї»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Школа
проживання»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00
«Репортер». Новини
09:15, 14:10 «Вiч на вiч»
10:00, 18:10, 21:00 THE
WEEK Мiжнародний огляд
тижня
11:00, 22:00 «Вiн i Вона»
12:15 «Споживач»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
15:15, 16:15 Прямий ефiр
з Ю. Литвиненко
17:00, 20:00 «Кисельов.
Авторське»
19:00 «МЕМ»
23:00 «Свiтськi хронiки»

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
12:45 Х/ф «Столику,
накрийся»
14:00 Чотири весiлля
15:00, 22:00 Країна У
17:00 М/ф
«Льодовиковий перiод:
Рiздвяна пригода»
17:30 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
19:00 Т/с «Село на
мiльйон - 2»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Зовсiм не
бабiй»
СТБ
6:05 ВусоЛапоХвiст
07:55 Полювання
09:00 Все буде смачно!
09:55 Хата на тата
14:50 Х/ф «Список
бажань»
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Я соромлюсь свого
тiла

У зв’язку з розширенням виробництва
підприємство ТОВ «ДЕОС»

(м. Вишгород) запрошує на роботу
за такими професіями:

— маляр порошкового фарбування.
З/п — від 15 000 грн. Навчаємо;
— помічник маляра порошкового фарбування.
З/п — від 10 000 грн. Навчаємо;
— маляр рідкими фарбами.
З/п — від 15 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет.
Дружний колектив.

Тел: (067) 659-54-57, (044) 239-24-50

НТН
6:15, 09:00 «Страх у
твоєму домi»
08:00 «Україна вражає»
10:50 Х/ф «Добре
сидимо!»
12:20 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
13:50 Х/ф «Слiд Сокола»
16:00 Х/ф «Позашлюбний
син»
19:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
20:50 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
22:40 Х/ф «Втрата надiї»
00:30 Х/ф «Розплата»
НОВИЙ КАНАЛ
06:45 М/ф «Микита
Кожум’яка»
08:35 М/ф «Мегамозок»
10:10 М/ф «Тарзан 3D»
12:10 Х/ф «Хеллбой:
герой з пекла»
14:45 Т/с «Сторожова
застава»
18:00 Х/ф «Хiтмен»
20:00 Х/ф «Шалена
карта»
22:00 Х/ф «Механiк»

23:50 Х/ф «Погана
компанiя»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10 Богдан Ступка
09:15 Фантастичнi iсторiї
10:10 У пошуках iстини
11:45 Великi танковi
битви
13:25 Древнiй Єгипет
15:15 Жирафи: вартовi
савани
16:10 Дика природа
Африки
16:40 Африканськi рiчки:
дари дощiв
18:15 Таємницi дефiциту
21:00 Атака на Перл
Харбор
22:00 Японiя: падiння
iмперiї
23:00 Невада: ядерна
таємниця
00:00 Речовий доказ
ТРК «КИїВ»
7:45 «Вулкан у прямому
ефiрi»
09:35 «Шеф-кухар
країни»

13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська душа
М. Поплавського»
15:40 «Життєвi iсторiї»
16:10 «Концерт «Шлягер
року в гостях у М.
Свидюка»
19:00 Х/ф «Присягаюся
водами Гангу»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Читай по
губах»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Франческо»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 «Ух ти show»
10:45 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
12:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
00:15 «Вечiрнiй квартал»

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області запрошує фізичних осібпідприємців взяти участь у семінарі,
який відбудеться 22 серпня 2018 року
об 11:00 у рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».
Захід відбудеться за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, мала
зала Вишгородської РДА. Довідки за
тел: (04596) 22-229.
Докладніше –
див. на сайті газети «Вишгород»
Потрібні ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на завод вхідних дверей.
с. Новосілки Вишгородського р-ну.
З/П – 12-15 тисяч.
Тел: (093) 181-77-07, Олексій

ICTV
06:00 Т/с «Невиправнi»
08:50 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф «Парк
юрського перiоду»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Парк юрського
перiоду-2»
16:55 Х/ф «Парк юрського
перiоду-3»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин

20:35 Х/ф «Полiцейська
академiя-6. Блокада
мiста»
22:20 Х/ф «Полiцейська
академiя-7. Мiсiя у
Москвi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:15, 23:15 Про вiйсько
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
15:20 П’ятий поверх
16:20 Невигаданi iсторiї
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ

Підприємцям

Семінар ФОПів

ІНТЕР
6:25 «Великий бокс.
Рей Бельтран - Хосе
Педраса»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:10 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
14:10 Х/ф «Шалено
закоханий»
16:10, 20:30 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Вiн i Вона»

МАШИНІСТ
ПРЕСУ-ГРАНУЛЯТОРА,
СЛЮСАР, КОЧЕГАР
на виробництво деревних пелет
Вахтовий метод роботи
у Київській області.
Надається житло, харчування,
оплачується проїзд

ВИМОГИ:
без шкідливих звичок,
готовність працювати
на результат

067-323-57-00

P. S.

СПРАВЖНЄ ОБЛИЧЧЯ
В ЛЮДИНИ ПРОСТУПАЄ,
КОЛИ ВИ ЇЙ ВЖЕ
НЕ ПРИНОСИТЕ ВИГОДУ

8

18 серпня

Мозаїка

2018 року

З днем народження ВІТАЄМО начальника юридичного
відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
Ольгу КАРПЕНКО!
Від щирого серця зичимо Вам,
шановна колего, подруго, безмежного щастя, радості і міцного здоров’я.
Залишайтеся і надалі такою ж вродливою, мудрою і виваженою.
Нехай ваша невичерпна енергія, наснага завжди надихають на добрі справи. Хай доля і надалі буде прихильною до
Вас, даруючи найкращі миттєвості. Миру, достатку, злагоди у
Вашому житті. Удачі, палкого кохання, вірних і надійних друзів,
поваги та вдячності від людей.
Колектив виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Вишгород

Створено нову групу у «Чебурашці»

Дошкілля

Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
Проблему місць у дошкільних навчальних закладах, яка накопичувалася десятиліттями, водночас вирішити неможливо навіть за найбільшого
бажання.
Розвантаження існуючих ДНЗ відбудеться лише за умови введення в експлуатацію двох нових корпусів у дитсадках «Ластівка» і «Чебурашка» та побудови нового закладу по вул. Шкільній. Утім, сьогодні вдалося шляхом оптимізації
приміщення, певного перепланування та раціонального використання існуючої
площі у ДНЗ «Чебурашка» створити умови для прийому малят іще в одну додаткову (інклюзивну) групу. Для молодих сімей, діти яких тепер підуть до цього
навчального закладу, звісно, це приємна новина, як і для міської влади. Наразі
архіголовне питання — прискорення завершальних робіт на нових корпусах. Їх
пуск стане справді великим святом для сотень вишгородських сімей.

Сердечно ВІТАЄМО
з 80-річним ЮВІЛЕЄМ
нашу дорогу маму, любу бабусю
Людмилу Георгіївну
ПЛАЩЕВСЬКУ!
Ти – наша Берегиня, наш світлий
промінчик. Ми пишаємося тобою. Радуй і надалі своїм оптимізмом, цікавими фотоекскурсіями свого життя.
Успеха, здоровья, благополучия,
Пускай все сбудется, получится.
Пусть сопутствует везенье,
Улыбки радость принесут
в счастливый это день рождения
и каждый день за годом — год!
Донька Лариса, зять Юрій, онуки Сергій, Євген
19 серпня виповнюється 95 років нашому дорогому батькові, дідусеві, прадідусеві
Адаму Івановичу ПЕХУ.
Він – учасник Великої Вітчизняної війни, заслужений будівельник, ветеран
праці, учасник будівництва Каховської,
Дніпродзержинської ГЕС, а також Київської ГЕС – як кажуть, з першого кілочка.
Вітаємо, наш рідний, з поважним ювілеєм! Зичимо міцного здоров’я, тепла і затишку в родинному колі!
З любов’ю діти, онуки, правнуки

З 65-річним ювілеєм вітаємо любу матусю, дорогу бабуню, щиру
подругу Тетяну Василівну МИХАЙЛЕНКО!
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
Донька, сини, внучка, зять, свекруха, подруга

На виробництво металопрофілю терміново потрібен
ВАНТАЖНИК. Робота у Вишгороді.
Офіційне працевлаштування. З/П — 6 - 8 тис. грн.
Тел: (050) 577-52-46

ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок
Виготовлення пухо-перових ковдр.

Магазин Мясноff запрошує на роботу
ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ.
Заробітна плата — від 10 000 + премії.
Тел: (068) 876-35-76, Аліна
ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну роботу на виробництво
у м. Вишгороді ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо. З/п – від 6 000 грн на місяць
(офіційне працевлаштування).
Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

Постільна білизна. Продаж наволочок.
Тел: (050) 823-34-58,(097) 614-56-47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);

Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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комірник;
машиніст мостового крана;
стропальники;
газорізальники;
різноробочі;
охоронець.
Офіційне працевлаштування;
з/п — ставка + премія;
графік роботи: ПН-ПТ (з 9:00 до 18:00);
безкоштовні обіди.
м. Київ, Оболонський р-н,
вул. Лебединська,
метро «Героїв Дніпра».
Тел: +38 (068) 167-07-07

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З/П — договірна.
Тел: (073) 505-80-80
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публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
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